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 تقني رياضي 3الشعبة:   
 واجــــــــــــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــنزلي                                    

  التمرين األول:
          :  ومن أجل كل عدد طبيعي  ,         :المعرفة ب      نعتبر المتتالية العددية 

 
       

 
        

              :  بين أنو من أجل كل عدد طبيعي  -أ (1
                        :  بين أنو من أجل كل عدد طبيعي  -ب

 
ستنتج أن المتتالية  ,   متزايدة تماما     وا 

   –          :  نضع من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم  (2
 متتالية ىندسية أساسيا      بين أن  -أ

 
 . ثم أحسب حدىا األول . 

         :  أنو من أجل كل عدد طبيعي  إستنتج -ب
 
 .          ثم أحسب  ,       

       و       .…                :بحيث    و    المجموعين   ( أحسب بداللة 3
  

ستنتج  ,            وا 
 التمرين الثاني:

   -I الدالة العددية المعرفة عمىℝ  ب:          

√    
   

 ثم شكل جدول تغيراتيا . ,  أدرس تغيرات الدالة  (1
 .          المعادلة   ℝحل في  (2
 .        [ √  ]فإن   [ √  ]من المجال   بين أنو من أجل كل عدد حقيقي  (3
II-       ومن أجل كل عدد طبيعي  ,         :المتتالية العددية المعرفة ب  ,              . 
              √ ,  بين من أجل كل عدد طبيعي -( أ1
 متقاربة وأحسب نيايتيا .     ثم إستنتج أن المتتالية  ,     أدرس إتجاه تغير المتتالية  -ب   
           ,  ( نضع من أجل كل عدد طبيعي 2 

      
 

  
 وحدىا األول . يطمب تعيين أساسيا,متتالية ىندسية      بين أن  -أ   
ستنتج  ,  بداللة    عبارة   أكتب بداللة  -ب    .          . وأحسب من جديد    بداللة    عبارة وا 
       :حيث     و     المجموعين   (أحسب بداللة 3  

  
    

  
   ….    

  
   و  

    
 

        

    
 
    

    
 
   …

     الثالث: التمرين   
 .  لمدالة   المشتق من الرتبة      . نسمي                   :كمايمي  ℝالدالة العددية عمى   
 .         ,         ,        ,       :(أحسب 1
                         ,  (برىن بالتراجع أنو من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم 2
           .    ⃗  ⃗    في مستوي منسوب إلى معمم متعامد ومتجانس     المنحنى الممثل لمدالة      (نسمي 3

 مماسا يوازي حامل محور الفواصل .     والتي يقبل عندىا      النقطة من المنحنى 
 تنتمي إلى منحنى يطمب تعيين معادلتو.   ثم بين أن ,  بداللة    و    أحسب  -أ

 .     عين األساس لكل منيما وأحسب نياية  ,متتالية ىندسية      متتالية حسابية وأن      بين أن -ب
 

  يابالتـــــوفيق والنجاح في شهادة البكالور                          إنتــــهــــــى


